
แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม



เขตประกอบการอุตสาหกรรม

เครือซิเมนต์ไทย จ.สระบุรี



ลักษณะทางกายภาพ
พื้นที่ตาม
ประกาศ

พื้นที่ตาม
EIA

จ านวน
โรงงาน

แรงงาน

3,491 ไร่ 4,665.81 ไร่ 85 11,990 คน

แผนที่เขตฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2537 แผนที่เขตฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2550



Utilities

Certificate

น้ าอุตสาหกรรม      ระบบบ าบัดน้ าเสีย          ไฟฟ้า

ระบบท่อส่งก๊าซ      ระบบระบายน้ า      ถนนและไฟส่อง  
และป้องการน้ าท่วม   สว่าง      

ภายในเขตประกอบการฯ

Industry Sector



Advantages

• ความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิคม/เขต
• สนับสนุนกจิกรรมดา้นการศึกษา 

พัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
รอบข้าง

Management

• ใกล้แหลงวัตถุดิบแรหินปูน (แคล
เซี่ยม, หินชนิดอื่นๆ) ขนาดใหญ
ของประเทศ เพ่ือน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรม เชน โรงงานผลิต
สุขภัณฑ์เซรามิก กระเบื้องมุม
หลังคา ผลิตภัณฑคอนกรีต 
แผ่นยิปซั่ม

Material

Technology
• จังหวัดสระบุรีเป็นพ้ืนที่รองรับ

การขยายตัวจากกรุงเทพฯ 
• พื้นที่เขตอยู่ภายใต้แผนการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
เช่ือมโยงเมืองของกระทรวง
คมนาคม รองรับการเช่ือมโยง
กับอาเซียน มีทั้งรถไฟความเร็ว
สูง รถไฟรางคู่

Area

• นโยบายของ WHA น าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการท างานในระบบอัจฉริยะ
เช่น พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ า
นวัตกรรมด้านพลงังาน



แนวทางการพัฒนาศักยภาพฯ

Expand

ยื่นข้อคิดเห็นในประเด็นการ

ขยายพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

(พ้ืนที่สีม่วง) หรือขออุทธรณ์ 

กรณีไม่เห็นด้วยกับการ

ปฏิเสธหรือการสั่งการให้

แก้ไขในพื้นที่เขตฯ เนื่องจาก

พ้ืนที้เขตฯ เต็มแล้ว

2

High Technology

การส่งเสริมเทคโนโลยีขั้น

สูง เช่น อุตสาหกรรม

หุ่นยนต์ การใช้ระบบ

ดิจิทัล (Big data) 

สมาร์ทกริด

1

Cleaner Technology 

สนับสนุนให้โรงงานที่มีของ

เสีย ใช้เทคนิค Cleaner 

Technology  หรือ 

Circular Economy เพ่ือ

โอกาสการลดของเสียได้

ภายในโรงงานได้

4

Bioeconomy

โรงงานในเขตฯ มีโรงงาน

ประเภทพลาสติก สามารถ

พัฒนาเชิง Bioeconomy 

เช่น ผลิตพลาสติกชีวภาพ 

(Bioplastic) ผสมกับ

ผลผลิตในจังหวัด เช่น มัน

ส าประหลัง

3

Symbiosis

สนับสนุน

อุตสาหกรรมพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

(Symbiosis) ทั้ง

ภายในและภายนอก

เขตประกอบการฯ 

5



Finding Symbiosis Opportunity



เขตประกอบการอุตสาหกรรม
สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค 
จังหวัดระยอง



ลักษณะทางกายภาพ

แผนที่เขตฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2537 แผนที่เขตฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2553

พื้นที่ตาม
ประกาศ

พื้นที่ตาม
EIA

จ านวน
โรงงาน

แรงงาน

1,341 ไร่ 1,333.2 ไร่ 63 9,800  คน



Utilities

Certificate

ภายในเขตประกอบการฯ

น้ าอุตสาหกรรม      ระบบบ าบัดน้ าเสีย          ไฟฟ้า

ระบบระบายน้ า      ถนนและไฟส่องสว่าง
และป้องการน้ าท่วม

Industry Sector



Advantages

ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการอุตสาหกรรมและการ
บริการจัดการสิ่งแวดล้อม
มีแนวคิดในการน าพลังงาน
ทางเลือกเข้ามาใช้ในเขต
ประกอบการฯ เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

Management

อยู่ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  (EEC) ซึ่งมี
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพรองรับการลงทุนและ
การพัฒนากิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในการอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ให้กับโรงงาน

Area

• หน่วยท้องถิ่นสนับสนุน
นโยบายทรัพยากรหมุนเวียน 
และการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขระหว่างเขต
ประกอบการ และชุมชน

• ภายในเขตมีโรงงานที่ได้รับ
ใบอนุญาตโรงงานล าดับที่ 
106 ส าหรับการน าของเสียมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)

Circular Economy 

11



แนวทางการพัฒนาศักยภาพฯ

Revise

แก้ไขเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

เพ่ือให้ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย เช่น 

อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี

ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

2

High Technology

การส่งเสริมเทคโนโลยีขั้นสูง 

เช่น เทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ ซ่ึงอาจเป็นฐานการ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอาเซียนใน

อนาคต

1

Cleaner Technology 

สนับสนุนให้โรงงานที่มีของ

เสีย ใช้เทคนิค Cleaner 

Technology  หรือ 

Circular Economy เพ่ือ

โอกาสการลดของเสียได้

ภายในโรงงานได้

4

Smart Electronics

ลดการพ่ึงพาแรงงานสูง

และใช้เงินลงทุนต่ าไปสู่

การผลิตสินค้าที่เน้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดใน

อนาคต

3

Symbiosis

สนับสนุน

อุตสาหกรรมพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

(Symbiosis) ทั้ง

ภายในและภายนอก

เขตประกอบการฯ 

5



Finding Symbiosis Opportunity



เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี



ลักษณะทางกายภาพ

แผนที่เขตฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2537

พื้นที่ตาม
ประกาศ

พื้นที่ตาม
EIA

จ านวน
โรงงาน

แรงงาน

2,563 ไร่ 4,273 ไร่ 77 10,740 คน

แผนที่เขตฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2545



Utilities

Certificate

ภายในเขตประกอบการฯ

Industry Sector

น้ าอุตสาหกรรม      ระบบบ าบัดน้ าเสีย          ไฟฟ้า

ระบบระบายน้ า      ถนนและไฟส่องสว่าง
และป้องการน้ าท่วม



ทีมบริหารมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเขตประกอบการ
อย่างยาวนานกว่า 30 ปี 

พ้ืนที่อยู่ใกล้กับเขตพิเศษภาคตะวันออก  (EEC) ใช้เวลาเดินทางจาก
กรุงเทพหรือสนามบินนานาชาติ เพียง 2 ชม. สามารถขนส่งสินค้าไปยัง
ท่าเรือน้ าลึก มีเส้นทางคมนาคมหลัก ที่สามารถอ านวยความสะดวก 
เชื่อมโยง ระหว่างภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน

หน่วยท้องถิ่นสนับสนนุการใช้นโยบายทรัพยากรหมุนเวียน และการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างเขตประกอบการ และชุมชน 

เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชบางชนิดสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบใน
โรงงานได้ เช่น มันส าปะหลัง

Area

Management

Material

Circular Economy 

Advantages
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพฯ

Green Economy 

ส่งเสริมและสร้างเทคโนโลยี

สีเขียว เช่น การใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ การใช้

เทคโนโลยีขั้นสูงในโรงงาน

2

Material

ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปร

รูปอาหาร โดยใช้สินค้า

เกษตรกรรมของทาง

จังหวัด

1

Cleaner Technology 

สนับสนุนให้โรงงานที่มีของ

เสีย ใช้เทคนิค Cleaner 

Technology  หรือ 

Circular Economy เพ่ือ

โอกาสการลดของเสียได้

ภายในโรงงานได้

4

Bioeconomy

พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มี

ผลผลิตทางการเกษตร

จ านวนมาก ได้แก่ มัน

ส าปะหลัง ข้าว และผลไม้

ตามฤดูกาล สามารถ

สนับสนุนอุตสาหกรรม 

Bioeconomy 

3

Symbiosis

สนับสนุน

อุตสาหกรรมพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

(Symbiosis) ทั้ง

ภายในและภายนอก

เขตประกอบการฯ 

5



Finding Symbiosis Opportunity



เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
จี.เค. แลนด์ จังหวัดระยอง 



ลักษณะทางกายภาพ

แผนที่เขตฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538 แผนที่เขตฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2539

พื้นที่ตาม
ประกาศ

พื้นที่ตาม
EIA

จ านวน
โรงงาน

แรงงาน

891 ไร่ 881 ไร่ 6 1,274 คน



Utilities

Certificate

ภายในเขตประกอบการฯ

Industry Sector

น้ าอุตสาหกรรม      ระบบบ าบัดน้ าเสีย          ไฟฟ้า

ระบบระบายน้ า      ถนนและไฟส่องสว่าง
และป้องการน้ าท่วม



ทีมบริหารมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเขตประกอบการ
MANAGEMENT

อยู่ในพื้นที่ EEC มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ขนส่ง เอื้ออ านวยในการท าธุรกิจ 
เช่น ท่าเรือน้ าลึก รถไฟความเร็วสูง และสนามบินนานาชาติที่สามารถขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก

AREA

มีแนวคิดในการน าพลังงานทางเลือกเข้ามาใช้ในเขตประกอบการฯ เช่น พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

GREEN ECONOMY 

01

02

03

Advantages



แนวทางการพัฒนาศักยภาพฯ

Revised

แก้ไขเปลี่ยนแปลง

อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

เพ่ือให้ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย เช่น 

อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี

ส าหรับยานยนต์ไฟฟ้า 

2

Opportunity

o สนับสนุนรถจักรยานยนต์ 

ประเภท Big Bike 

o สนับสนุนอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ตกแต่ง

รถจักรยานยนต์ เช่น ท่อ

ไอเสีย, สายเกียร์ถัก , กัน

ลมหน้ารถ (ชิล) , ป้ัม

เบรก 

1

Cleaner Technology 

สนับสนุนให้โรงงานที่มีของ

เสีย ใช้เทคนิค Cleaner 

Technology  หรือ 

Circular Economy เพ่ือ

โอกาสการลดของเสียได้

ภายในโรงงานได้

3

Symbiosis

สนับสนุน

อุตสาหกรรมพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

(Symbiosis) ทั้ง

ภายในและภายนอก

เขตประกอบการฯ 

4



Finding Symbiosis Opportunity



เขตประกอบการอุตสาหกรรม
ปราจีนอินดัสเตรียลปาร์ค 
จังหวัดปราจีนบุรี



ลักษณะทางกายภาพ

แผนที่เขตฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2538

พื้นที่ตาม
ประกาศ

พื้นที่ตาม
EIA

จ านวน
โรงงาน

แรงงาน

1,436  ไร่ - ไร่ - -



เขตประกอบการอุตสาหกรรม
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) 
จังหวัดระยอง 



ลักษณะทางกายภาพ

แผนที่เขตฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2537 แผนที่เขตฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2556

พื้นที่ตาม
ประกาศ

พื้นที่ตาม
EIA

จ านวน
โรงงาน

แรงงาน

5,518  ไร่ 5,695.82 ไร่ 47 3,028   คน



Utilities

Certificate

น้ าอุตสาหกรรม      ระบบบ าบัดน้ าเสีย          ไฟฟ้า

ระบบท่อส่งก๊าซ      ระบบระบายน้ า      ถนนและไฟส่อง  
และป้องการน้ าท่วม   สว่าง      

ภายในเขตประกอบการฯ

Industry Sector



Advantages

o ทีมบริหารมีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
และรักสิ่งแวดล้อม

o บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ 
ประสิทธิภาพ

o บริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั
o ให้การสนับสนุนชุมชนรอบข้าง เช่น 

การศึกษา

Management

เป็นฐานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนงึ
ของประเทศ ผลิตปิโตรเลียมและปิ
โตรเคมีครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ า กลาง
น้ า ปลายน้ า

Material

Technology
อยู่ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และโรงงานในเขตฯ 
เป็นโรงงาน Super Cluster ได้รับ
การสนับสนุนด้านการลงทุน เช่น 
สิทธิพิเศษทางภาษี การสนับสนุนด้าน
การขนส่งเครือข่ายการคมนาคม
เช่ือมโยงพื้นที่ต่าง ๆ เช่น การขยาย
โครงการถนน รถไฟทางคู่ มอเตอร์
เวย์ สนามบิน

Area

o มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการ
ท างาน ได้แก่ IRPC Oil On Net , 
iPort, IDEAL

o การใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

o การใช้ระบบอัตโนมัติในการบริหาร
จัดการสาธารณูปโภค เช่น มิเตอร์
อัตโนมัติ สมาร์ทกรดิ



แนวทางการพัฒนาศักยภาพฯ

Opportunity

ขยายธุรกิจด้วยการสร้าง

ความร่วมมือกับพันธมิตรที่

หลากหลาย เช่น ผลิต

หน้ากากอนามัย หน้ากาก 

N95 ถุงมือแพทย์ ถุงอาหาร 

ถุงเลือด และถุงล้างไต

ส าหรับผู้ป่วยสนับสนุน

อุตสาหกรรม 

2

Remain

สนับสนุนปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

และโรงไฟฟ้า ตามเดิม

1

Cleaner Technology 

สนับสนุนให้โรงงานที่มีของ

เสีย ใช้เทคนิค Cleaner 

Technology  หรือ 

Circular Economy เพ่ือ

โอกาสการลดของเสียได้

ภายในโรงงานได้

4

Environment

เน้นการพัฒนาและ

สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ

ลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม และส่งเสริม

คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน 

3

Symbiosis

สนับสนุน

อุตสาหกรรมพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

(Symbiosis) ทั้ง

ภายในและภายนอก

เขตประกอบการฯ 

5



Symbiosis



Finding Symbiosis Opportunity



เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ 
จังหวัดสมุทรปราการ 



ลักษณะทางกายภาพ

แผนที่เขตฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 แผนที่เขตฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2545

พื้นที่ตาม
ประกาศ

พื้นที่ตาม
EIA

จ านวน
โรงงาน

แรงงาน

993 ไร่ 1,003.5 ไร่ 82 2,916  คน



ภายในเขตประกอบการฯ

Industry Sector Utilities

น้ าอุตสาหกรรม      ระบบบ าบัดน้ าเสีย          ไฟฟ้า

ระบบระบายน้ า      ถนนและไฟส่องสว่าง
และป้องการน้ าท่วม

Certificate



Advantages

ทีมบริหาร มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเขตประกอบการอย่างยาวนาน บุคลากรมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

Management

ภายในเขตมีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตโรงงานล าดับที่ 106 ส าหรับการน าของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
(Recycle) ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

Circular Economy 

มีเส้นทางการคมนาคมที่เช่ือมโยงภูมภิาคตา่งๆ ของประเทศ เช่น การขนส่งทางอากาศที่เป็น Hub of
Southeast Asia การคมนาคมทางบก เช่น ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนกาญจนาภิเษก และมี
ระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัย เช่น รถไฟฟ้า มีท่าเรือและคลังสินค้า ส าหรับรองรับการขนส่งสินค้า
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดไปสูท่่าเรือน้ าลึกจ านวนมาก

Area



แนวทางการพัฒนาศักยภาพฯ

SMEs

ส่งเสริม SME ในการแข่งขันด้าน

เทคนิค การบริหารจัดการ เทคโนโลยี 

มาตรฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ซึ่งจะเป็นต้นแบบ/แนวคิดเพ่ือ

เชื่อมโยงสู่การทดลองตลาดเป็นการ

กระตุ้นและส่งเสริมผู้ประกอบการให้

สามารถด าเนินธุรกิจได้เติบโต และ

มั่นคง

2

Opportunity

o สร้างอุตสาหกรรมสีเขียวเช่น 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ภายในเขตฯ การใช้ดิจิทัลใน

การบริหารจัดการเขตมากขึ้น

o ส่งเสริมอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสีเขียว เช่น โรง

แยกและก าจัดขยะ 

โรงงานรีไซเคิล

1

Cleaner Technology 

สนับสนุนให้โรงงานที่มีของ

เสีย ใช้เทคนิค Cleaner 

Technology  หรือ 

Circular Economy เพ่ือ

โอกาสการลดของเสียได้

ภายในโรงงานได้

4

Circular Economy

สนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมการใช้ทรัพยากร

หมุนเวียนภายในเขต โดย

ในเขตมีโรงงานรีไซเคิล

สามารถร่วมมือกันใน

จัดการทรัพยากร และ

สิ่งแวดล้อมในเขตได้หลาย

มิติ 

3

Symbiosis

สนับสนุน

อุตสาหกรรมพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

(Symbiosis) ทั้ง

ภายในและภายนอก

เขตประกอบการฯ 

5



Finding Symbiosis Opportunity



เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
นวนคร จังหวัดนครราชสีมา 



ลักษณะทางกายภาพ

แผนที่เขตฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 แผนที่เขตฯ ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2547

พื้นที่ตาม
ประกาศ

พื้นที่ตาม
EIA

จ านวน
โรงงาน

แรงงาน

1,567  ไร่ 1,900 ไร่ 23 5,297  คน



Utilities

Certificate

น้ าอุตสาหกรรม      ระบบบ าบัดน้ าเสีย          ไฟฟ้า

ระบบท่อส่งก๊าซ      ระบบระบายน้ า      ถนนและไฟส่อง  
และป้องการน้ าท่วม   สว่าง      

ภายในเขตประกอบการฯ

Industry Sector



Advantages

4

Worker

แรงงานฝีมือจ านวนมาก 
เพราะอยู่ในจังหวัดที่มี
ประชากรเป็นอันดับ 2 

ของประเทศไทย 

3

Material

ผลผลิตทางการเกษตร
จ านวนมาก มีหลายชนิดที่
ผลิตในจังหวัดได้มากเป็น

อันดับ 1 และ 2 ของ
ประเทศไทย เช่น มัน

ส าปะหลัง อ้อย

2

Area

พื้นที่เขตอยู่ภายใต้แผนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเชื่อมโยงเมือง

รองรับการเชื่อมโยงกับอาเซียน EEC ท้ัง
รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ใกล้

ศูนย์กลางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน และนโยบายของจังหวัดที่

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เช่น KORAT 
DRY PORT, KORAT Smart City 

1

Management

ทีมบริหารมีประสบการณ์
ในการบริหารจัดการเขต

ประกอบการอย่าง
ยาวนาน



แนวทางการพัฒนาศักยภาพฯ

Opportunity

o ขยายธุรกิจพลังงานทางเลือก 

เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และ

โรงไฟฟ้า 

o ธุรกิจเชิงพาณิชยกรรมแบบ

ผสมผสาน (Mixed Use) เช่น 

Business Center , 

ศูนย์การค้า , Community 

Mall โรงแรม อาคารส านักงาน

2

High Technology

การส่งเสริมเทคโนโลยีขั้น

สูงในโรงงานผลิตอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ 

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์ เช่น ระบบ IOT

หุ่นยนต์อัตโนมัติชว่ยผลิต 

การใช้ระบบดิจิทัลในการ

ประมวลผลข้อมูล

1

Cleaner Technology 

สนับสนุนให้โรงงานที่มีของ

เสีย ใช้เทคนิค Cleaner 

Technology  หรือ 

Circular Economy เพ่ือ

โอกาสการลดของเสียได้

ภายในโรงงานได้

4

Bioeconomy

สนับสนุนเศรษฐกิจชวีภาพ 

เนื่องจากจังหวัด

นครราชสีมามีผลผลิตด้าน

การเกษตรจ านวนมาก 

สามารถขยายอุตสาหกรรม

ผลิตเอทานอลได้

3

Symbiosis

สนับสนุน

อุตสาหกรรมพึ่งพา

อาศัยซ่ึงกันและกัน 

(Symbiosis) ทั้ง

ภายในและภายนอก

เขตประกอบการฯ 

5



Finding Symbiosis Opportunity



Questions & Answers



- Thank You -


